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Online
BOODSchappen doen
Nauwelijks IMPACt OP
fysieke Supermarkt
De supermarkt speelt een centrale rol in ons dagelijks leven.
Van de 60 miljard euro die we vorig jaar uitgaven aan eten en
drinken, wordt meer dan de helft hier besteed. Ondanks dat
mensen steeds meer online boodschappen doen, neemt het
aantal supermarkten nog steeds toe. Steeds vaker hebben zij
een duidelijke focus: snelheid, beleving of gemak. Supermarkten
worden ook steeds geliefder bij investeerders. In 2018 steeg
het beleggingsvolume naar een recordhoogte van 309
miljoen euro. Maar hoe rooskleurig is de toekomst van een
supermarktbelegging als onze online bestedingen verder groeien?

4,7 miljoen. Inmiddels is een zevende van al het winkeloppervlak
in Nederland een supermarkt. Toch is dit uitgedrukt in vierkante
meter per inwoner (0,27) nog steeds minder dan in bijvoorbeeld
Duitsland (0,42) of Denemarken (0,42). Het Nederlandse niveau
ligt meer in lijn met Engeland (0,24) en Polen (0,26). De omvang
van de supermarktsector lijkt daarmee niet te groot.
Ook de totale omzet van supermarkten groeit. In 2018 was deze
38,7 miljard euro, een groei van 3,5% ten opzichte van het jaar
ervoor. Daarmee is de branche volgens het CBS één van de best
presterende. Zo groeide de omzet van kledingwinkels met slechts
0,5% en daalde die van schoenenwinkels zelfs met 3,5%. Ook

Supermarktlandschap
blijft groeien
In de Nederlandse winkelcultuur heeft de supermarkt een
belangrijke plek ingenomen. Er zijn nu 6.338 vestigingen in
het land te vinden en er komen er steeds meer bij. Sinds 2015
gemiddeld 100 per jaar. Afgelopen jaar was zelfs een recordjaar
met 193 extra vestigingen, vooral in het kleinere to-go segment.
Hierdoor is het aantal vierkante meters fors gegroeid naar bijna

Top 5 Supermarkten naar vestiging
Supermarkt

2019 belooft een goed jaar te worden voor supermarkten. Het
CBL verwacht dat de omzet boven de 40 miljard euro uitkomt.
Deze cijfers betekenen niet dat supermarkten het makkelijk
hebben. De marges zijn vaak klein en de concurrentie groot.
Ze moeten innovatief en competitief zijn om te overleven en hun
marktaandeel te vergroten. Onderdeel hiervan is het openen
van nieuwe, vaak kleine winkels en het overnemen van andere
formules. Voorbeelden zijn de overnames door Jumbo van
Agrimarkt en een groot deel van Emté. Albert Heijn is nog steeds
de grootste keten, maar Jumbo volgt op de voet.
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Albert Heijn (inclusief to go & XL)

959

1.201.900 m²

971

+1%

1.223.300 m²

+2%

Jumbo (inclusief City & Foodmarkt)

582

743.800 m²

670

+15%

865.600 m²

+16%
+4%

ALDI

494

371.000 m²

493

0%

384.700 m²

Lidl

413

404.800 m²

424

+3%

432.200 m²

+7%

Plus

260

281.500 m²

267

+3%

293.000 m²

+4%

Een honkvaste sector
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SUPERMARKT

Ondanks de dynamiek in de branche zijn veel supermarkten
honkvast. Van de supermarkten die er 15 jaar geleden waren,
zitten zes van de tien nog steeds op dezelfde plek. Hoewel soms
met een nieuwe formule. Dit komt neer op een extreem lage
mutatiegraad van iets minder dan 3% per jaar. Ter vergelijking:
in de totale winkelmarkt ligt dit percentage doorgaans op 10 tot
12%. Regionaal zijn er wel verschillen te zien. In Zeeland zitten
iets minder dan vijf op de tien supermarkten nog op dezelfde plek,
terwijl dit in Gooi en Vechtstreek iets meer dan zeven op de tien is.

PERCENTAGE HONKVASTE SUPERMARKTEN
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online bestedingen

Bestaande supermarkten
domineren online

Mogelijke kapers
op de kust

De vraag is of supermarkten ook in de toekomst stabiel blijven.
Zoals we allemaal weten, is online boodschappen doen aan een
opmars bezig. Inmiddels doen drie op de tien Nederlanders wel
eens boodschappen op deze manier. Daarmee zijn we volgens het
CBS koploper in Europa, waar het gemiddelde de helft minder is.
In 2018 kochten we voor 1,4 miljard euro boodschappen online, zo
blijkt uit cijfers van het FSIN. Dit komt neer op een aandeel van
3,6% in de totale supermarktomzet, terwijl dit in 2017 nog 2,9%
was. Dit lijkt beperkt, maar de online omzet groeide daarmee 30%
in één jaar, terwijl de totale supermarktomzet ‘slechts’ met 3,5%
groeide.

Ondanks de positie van bestaande ketens gaan nieuwkomers
graag de online concurrentiestrijd aan. De twee snelst groeiende
bedrijven van 2018, Picnic en Takeaway.com spelen in op
de groeiende behoefte van consumenten om boodschappen
en maaltijden thuis te laten bezorgen. Picnic heeft sinds de
oprichting in 2015 een marktaandeel opgebouwd vergelijkbaar
met Jumbo en is volgens GfK in sommige steden inmiddels
marktleider. Daarnaast zijn er de groeiende bezorgdiensten van
kant-en-klaarmaaltijden, zoals Takeaway.com, en leveranciers van
maaltijdboxen, zoals HelloFresh en Marley Spoon. Minder voor
de hand liggend, maar uiteindelijk concurreren ook zij met de
supermarkt om het ‘maagaandeel’ van de consument. Die kiest
steeds vaker voor gemak en snelheid, zelfs als dit duurder is.
Volgens het FSIN hebben beide markten gezamenlijk een omzet
van 1,7 miljard euro, waarvan wij inschatten dat de omzet van
maaltijdbox-aanbieders op dit moment ongeveer 287,5 miljoen
euro is.

Albert Heijn heeft bijna de helft van de online boodschappenmarkt
in handen en is dus ook online de grootste supermarkt. Het
marktaandeel neemt wel al een paar jaar af door onder andere de
groei van Jumbo, die ongeveer een aandeel heeft van 20%. De
traditionele ketens hebben daarmee vooralsnog een dominante
positie op de online markt. De groei van online boodschappen
doen, hoeft voor hen dus geen bedreiging te zijn.

Innoveren met
nieuwe concepten
Om deze concurrentieslag het hoofd te bieden, innoveren
supermarkten continu. Het aandeel “vers” krijgt steeds meer
plek in de schappen, omdat een stijgend aantal consumenten de
supermarkt als koelkast gebruikt. Ook kiezen steeds meer winkels
voor een gefocuste bediening: kleine to-go winkels voor snelheid,
middelgrote supermarkten die dichtbij zijn en een breed assortiment
hebben voor gemak, en XXL supermarkten voor beleving.

TO-GO SNELHEID
• 2.635 supermarkten
• Kleiner dan 500 m²
• Sterk in opkomst: In 2018 kwamen er maar
liefst 143 bij, ongeveer driekwart van alle nieuwe
supermarkten
• Vooral in binnensteden, drukke winkelstraten en
OV-knooppunten
• Ook steeds vaker op campussen en bij tankstations
• Bezocht door forenzen en toeristen

CONVENIENCE GEMAK
•
•
•
•

3.665 supermarkten
Tussen 500 m² en 2.400 m²
45 nieuwe vestigingen in 2018
Geclusterd met andere supermarktformules

EXPERIENCE BELEVING & GEMAK
•
•
•
•

76 supermarkten
Groter dan 2.400 m²
Twee nieuwe vestigingen in 2018
Vooral in binnensteden in de buurt van grote
parkeerplaatsen
• Jumbo is pionier met de Foodmarkt, maar Albert
Heijn voegt ook steeds meer beleving toe in XL
vestigingen zoals koks die gerechten klaarmaken.

Ook proberen supermarkten een aandeel te veroveren in andere
sub-markten. Zo kun je in sommige supermarkten tegenwoordig
maaltijdboxen kopen. Vaak tegen scherpere tarieven dan de
huidige leveranciers. Albert Heijn experimenteert nu met een
variant waarin chef-koks maaltijden bereiden die vervolgens
worden bezorgd. Ook testen sommige supermarkten een
samenwerking met branchevreemde bedrijven, zoals de pilot van
Albert Heijn en HEMA waar mensen in één winkel producten van
beide ketens kunnen kopen. Daarnaast zijn er supermarkten die
deels dienst doen als een minidistributiecentrum zoals in Leidsche
Rijn Centrum waarbij bezorgers boodschappen verzamelen voor
mensen die online besteld hebben. Traditionele supermarkten
kunnen op deze manier profiteren van hun fysieke aanwezigheid.

Online nauwelijks impact op
fysieke supermarkt

Omzet in miljarden euro’s

Toch is de vraag of er plek is voor zo veel supermarkten als meer mensen online boodschappen
doen. Wij verwachten namelijk dat het online marktaandeel toeneemt van 3,6% in 2018 naar 15%
in 2025. Tegelijkertijd stijgt het aantal inwoners en verwachten wij dat de supermarktbestedingen
per inwoner toenemen van ongeveer 2.300 euro naar ruim 2.500 euro per jaar. Hierdoor
stijgt de totale omzet in de branche verder en zal de omzet in de fysieke winkel stabiliseren op
ongeveer 37 tot 38 miljard euro per jaar. Het effect van online op fysieke winkels blijft landelijk
gezien dus beperkt. In regio’s waar het aantal inwoners daalt of gelijk blijft, valt wel een negatief
effect te verwachten. Minder monden en meer online bestedingen zorgen in die gebieden voor
minder behoefte aan supermarktmeters. Nu al is steeds vaker verborgen leegstand te zien: de
geëxploiteerde supermarkt is minder groot dan de gehuurde oppervlakte. Het teveel aan vierkante
meter wordt afgeschermd of soms met toestemming van de eigenaar aangeboden voor onderhuur.
In groeiregio’s geldt het omgekeerde en ontstaat juist ruimte voor meer supermarkten.
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Supermarkt is dé
stabiele belegging
De supermarkt is dus ook in de toekomst niet uit ons straatbeeld weg te denken. Deze stabiliteit
is één van de redenen dat nationale en internationale beleggers steeds vaker in supermarkten
willen investeren. Ook hebben de vaak lange huurcontracten een positief effect. Er is dan een vaste
huurstroom voor langere tijd met een afnemend risico als gevolg. Tot slot geldt dat de supermarkt
een van de weinige beleggingscategorieën in de winkelmarkt is die gefinancierd wordt door
Nederlandse banken. De supermarktbranche wordt ook door deze partijen als stabiel gezien.
Beleggers zijn vooral geïnteresseerd in individuele supermarkten en in (wijk)winkelcentra met een
groot aandeel supermarkt van minimaal 60%. In 2018 steeg hierdoor het beleggingsvolume in
supermarkten met 20% naar een recordhoogte van bijna 309 miljoen euro. De grootste transactie
van het jaar was de aankoop van vijf supermarkten door Annexum voor bijna 29 miljoen euro.
De verwachting is dat het investeringsvolume verder toeneemt in de toekomst.
Uiteraard is het belangrijk dat bij iedere belegging gekeken wordt of de locatie en de
bevolkingsontwikkeling goed zijn afgestemd op de grootte en het segment van de supermarkt.
Een uitvoerige analyse van de toekomstbestendigheid van een supermarkt is essentieel voor een
succesvolle investering. Over het algemeen geldt dat door de lage mutatiegraad, een niet te groot
aantal supermarkt vierkante meters per persoon en het beperkte effect van online boodschappen
doen, supermarkten dé stabiele factor zijn in het Nederlandse winkellandschap voor investeerders
in winkelvastgoed. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Bronnen: CBS, CBL, FSIN, GfK, Locatus

over colliers
Colliers International is een beursgenoteerde vastgoedadviseur (NASDAQ, TSX: CIGI) en staat
voor de nieuwe vastgoedwereld. We dragen bij aan een betere samenleving door een actieve rol te
spelen in het oplossen van vastgoedvraagstukken.
We verbinden globale marktontwikkelingen en complexe data met de wereld van
vastgoedeigenaren, vastgoedinvesteerders en huurders van vastgoed. Dit stelt ons in staat de
sector van morgen te begrijpen en expert te zijn op de toekomst van vastgoed.
Dankzij deze inzichten kunnen we waarde toevoegen aan de verschillende fases van de
vastgoedcyclus en strategische klantrelaties opbouwen. We bieden creatieve oplossingen die niet
alleen vandaag aantrekkelijk zijn, maar ook in de toekomst relevant en duurzaam blijven.

Alexandra Rosian

Associate Director Capital Markets
alexandra.rosian@colliers.com

In Nederland werken we met 330 professionals die anders denken en de beste ideeën delen in een
cultuur van ondernemerschap en klantgerichtheid. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een
betrouwbare partner die doordacht advies geeft. En een partij die hen de juiste kansen laat zien in
de sectoren:
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Natuurlijk zijn we aangesloten bij de belangrijkste organisaties in ons vakgebied zoals het
Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs, The Royal Institution of Chartered Surveyors, het
Kwaliteitsregister van Makelaars Vastgoedcert en de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
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